Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego
Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za rok 2015
Realizując statutowe zadania prowadzenia szerokiej i różnorodnej edukacji ekologicznej
w roku 2015 zorganizowano szereg imprez dla dzieci i młodzieży, które miały na celu
promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, poznanie walorów
przyrodniczych i ekologicznych krajobrazu powiatu gnieźnieńskiego, ukazanie różnorodności
biologicznej oraz popularyzowanie ich, inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijanie
wrażliwości na otaczające środowisko, wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata,
szerzenie treści ekologicznych dzięki aktywnym formom poznawania.

1. XX

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, odbywały się pod hasłem

„Rowerowe eko- inspiracje”
Organizowane już od 20 lat przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie prezentacje
spotykają się corocznie z dużym zainteresowaniem placówek szkolno - wychowawczych. Do
konkursów w tym roku przystąpiło wielu uczestników. Imprezę zorganizowano przy
współpracy i finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, Policji i Nadleśnictwa Gniezno, co pozwoliło zakupić wiele atrakcyjnych nagród.
Organizacyjnie dużym wsparciem była pomoc Drukarni Majorczyk w Gnieźnie, która
sponsorowała druki i plakaty oraz Sklepu rowerowego Atut w Gnieźnie, który wykonał
wystawę rodzajów rowerów i opowiedział o różnicach między nimi.
Impreza odbywa się w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi, przypadającego
22 kwietnia. W 2015 r. XX Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne odbyły się pod hasłem
„Rowerowe eko - inspiracje” i miała na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania wolnego czasu, promowanie turystyki rowerowej – skłanianie do zachowań,
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności ruchowej, jako
źródła poprawy stanu zdrowia, podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży.
Prezentacje odbyły się dnia 20 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 w Sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.
Jednocześnie, do działań włączono placówki przedszkolne:
-

o godz. 10 00 nastąpiła zbiórka i powitanie grup przedszkolnych z rodzicami i

opiekunami na ulicy Bolesława Chrobrego i przemarsz tą ulicą do Gnieźnieńskiego Rynku.
Razem wzięło udział 7 placówek, a z nich 245 dzieci. Podczas przemarszu odbyła się
prezentacja haseł oraz rozdawanie gadżetów odblaskowych mieszkańcom Gniezna, spotkanie
z władzami lokalnymi i przekazanie petycji przedszkolaków. W marszu brał udział Prezydent
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Miasta Gniezna i Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie.
- o godz. 11.00 w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie przy ul.
Łubieńskiego 11 odbyła się druga część Prezentacji
dla szkół podstawowych zorganizowano konkurs Międzyszkolny Powiatowy Turniej „
Rowerowe eko

inspiracje” i

konkurs

piosenki ekologicznej. Każda placówka ( 8

zgłoszonych) wystawiła 10 osobowy zespół uczniów, który uczestniczył w następujących
konkurencjach:
*konkurs wiedzy dla 3 – osobowej drużyny (na scenie) z zakresu: atrakcje turystyczno
przyrodnicze powiatu gnieźnieńskiego, budowa roweru, rodzaje rowerów, prawidłowe
wyposażenie, historia roweru, znaki drogowe; test wiedzy z zakresu: ekologia, ochrona
przyrody oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego dla 3 – osobowej drużyny;
*konkurs mody rowerowej „Szykownie na rowerze” (przygotowanie i prezentacja na
scenie; 2 – osobowy zespół: model i konferansjer). Uczniowie przygotowali wcześniej (z
zastosowaniem jednego materiału z odpadów recyklingowych) projekt oraz strój (1 zestaw);
*rymowanka / wiersz „Pochwała roweru” (przygotowane wcześniej w szkole,
prezentowane na scenie przez wyznaczone osoby z drużyny);
*konkurs plastyczny „Rower przyszłości” (2 – osobowy zespół, prace przygotowane w
dniu Prezentacji.
Punktacja z poszczególnych zadań była liczona do wyników zbiorczych szkół i pozwoliła
wyłonić zwycięzców. Uczestnicy z 8 zgłoszonych szkół wykonali prace oraz rozwiązywali
zadania / test zespołowo, przestrzegając regulaminów cząstkowych.
Konkursem niezależnym był konkurs piosenki ekologicznej dla klas I – III szkół
podstawowych. Nagrodzeni wykonawcy (miejsca I – III) wystąpili na scenie MOK w dniu 20
kwietnia 2015 r.
- dla gimnazjów: rozstrzygnięcie konkursu na projekt ulotki „ Rowerem poznajemy Powiat
Gnieźnieński”. Konkurs skierowany był do miłośników aktywnego stylu życia, turystyki
rowerowej i technik komputerowych zarazem. Do konkursu mogły być zgłoszone jedynie te
prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Zgłoszono 17 prac z 3
gimnazjów. Oceny prac dokonała komisja konkursowa, w skład której wchodzili: artysta
plastyk, przedstawiciel Starostwa Powiatowego oraz członek Polskiego Klubu Ekologicznego
Koło w Gnieźnie. Ocenie prac podlegały: kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą
konkursu), kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia),
kryteria techniczne i poziom estetyczny. Przyznano nagrodę główną i wyróżnienia. Uroczyste
Strona 2 z 12

ogłoszenie wyników, podsumowanie i wręczenie nagród nastąpiło 20 kwietnia 2015 roku
podczas XX Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych .
W konkursie Piosenki Ekologicznej:
I miejsce Judyta Szymańska SP nr 6 w Gnieźnie
II miejsce Zofia Nowinowska, Oliwer Twardowski SP Kłecko,
III miejsce Julia Barełkowska, Maja Bałtaki SP nr 6 w Gnieźnie,
Wyróżnienie: Brajan Jankowski, Julia Różańska SP nr 12 w Gnieźnie, Zofia Piechowiak SP
nr 6 w Gnieźnie,
Nagroda specjalna: Marcelina Maciejczyk, Dawid Stachowiak SOSW Kłecko.
Międzyszkolny Powiatowy Turniej:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Gnieźnie
Konkurs na ulotki „ Rowerem poznajemy Powiat Gnieźnieński”
I miejsce Martyna Koronka Gimnazjum w Kłecku
II miejsce Magdalena Dyja i Julia Nowaczewska Gimnazjum Kłecko
III miejsce Martyna Krzemińska Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie.

2. XVI Gnieźnieński Rajd Rowerowy
Od kilkunastu lat organizowane są rajdy rowerowe o Powiecie Gnieźnieńskim mające na celu
promowanie bezpiecznej turystyki rowerowej – skłanianie do zachowań zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności ruchowej, jako źródła poprawy stanu
zdrowia, propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, poznanie
interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych terenów gmin i powiatu
gnieźnieńskiego oraz szlaków rowerowych., aktywizacja i integracja społeczeństwa
W sobotę 30 maja 2015 r. na Gnieźnieńskim Rynku spotkali się rowerzyści, aby
uczestniczyć w XVI Gnieźnieńskim Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Polski Klub
Ekologiczny Koło w Gnieźnie prowadzącym do Czerniejewa. Imprezie patronował Prezydent
Miasta Gniezna oraz medialnie Telewizja Gniezno, Radio Gniezno oraz Przemiany na Szlaku
Piastowskim. 1.
W rajdzie wzięły udział osoby indywidualne, rodziny, uczniowie z opiekunami. Jedni jeżdżą
rowerem systematycznie i często, inni okazjonalnie, ale stopień trudności trasy dostosowany
był nawet do tych o słabszej kondycji fizycznej.
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Trasa przejazdu : GNIEZNO: Rynek - Tumska - Jeziorna - Cierpięgi - Dalkoska - Cienista E. Orzeszkowej i dalej przez miejscowości Skiereszewo - Mnichowo - Leśniewo - Goranin Czerniejewo ok. 22 km.
Powrót: Kąpiel - Nidom - Kosmowo - Gębarzewo - Poligon GNIEZNO ul. Pustachowska –
Ugory – Kokoszki – Gajowa – Dalkoska - św. Wawrzyńca – Słomianka - Tumska - Rynek
ok. 20 km. Powrót do Gniezna około godziny 1600
Wyjazd z Rynku i bezpieczny przejazd przez miasto zabezpieczał patrol samochodowy i
motocyklowy Policji. Po dotarciu do Czerniejewa na dziedzińcu Pałacu czekał ciepły posiłek
i napoje oraz lody.
Ponadto na miejscu zorganizowano gry, zabawy i konkursy, do których nie zabrakło
chętnych, gdyż na zwycięzców czekały nagrody. Ponadto upominki zostały rozlosowane
wśród wszystkich uczestników rajdu. Było to możliwe dzięki Patronowi, który podarował
wydawnictwa promocyjne miasta, mapy, kubki i koszulki, Urzędu Miasta i Gminy
Czerniejewo, który przyznał środki na poczęstunek,

oraz indywidualnym sponsorom

(rękawice rowerowe, zapinki do rowerów, latarki, książki, przewodniki, słodycze itp.).
Uczestnicy raju oraz organizatorzy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwego wypadku.
Ogółem udział wzięło 171 rowerzystów, którzy bezpiecznie dotarli do Czerniejewa
i z powrotem do Gniezna.
3. Kampania Ekolider
Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami
i uświadamiania dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze.
EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od
butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych
baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej
społeczeństwa. W organizacje imprezy są zaangażowane instytucje: Starosta Powiatowy,
Prezydent Miasta Gniezna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezna, Polski Związek Łowiecki,
którzy patronują imprezie, sponsorują nagrody dla wyróżniających się placówek a poprzez
swoich przedstawicieli pomagają w organizacji.
Cele tej kampanii to:

popularyzacja wiedzy o recyklingu i zainteresowanie ekologią,

propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ochrony środowiska
Dnia 11 czerwca 2016 roku odbyło się zakończenie i podsumowanie XV edycji Powiatowego
konkursu EKOLIDER. Uczestnicy konkursu przez cały rok szkolny skupiali się na
działalności ekologicznej, między innymi poprzez zbieranie makulatury, metali kolorowych,
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puszek aluminiowych, nakrętek do odzysku, dokarmianie ptaków zimą, organizowanie
happeningów edukacyjnych i wystaw przyrodniczych. Placówki oświatowo-wychowawcze
składały dokumentacje w formie kroniki działań ekologicznych w ciągu roku szkolnego,
których

treści i zawarte informacje podlegały ocenie. Kapituła konkursu wyłoniła

zdobywców tytułu EKOLIDERA w następujących kategoriach: przedszkola i szkoły
podstawowe,

a

wśród

szkół

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych

przyznałam

wyróżnienia.
W tej edycji konkurs wzięły udział placówki oświatowe z Gniezna i Powiatu
Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej (9 przedszkoli, 6
szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 szkoła ponadgimnazjalna, tj. 17 placówek – 4489
wychowanków).
Podsumowując efekty całorocznej działalności placówek zebrano ok. 66,3 ton surowców
wtórnych, ok. 7,8 ton karmy, 141 szt. budek lęgowych, 10 szt. Karmników i 1 paśnik.
W ciągu 15 lat organizowania tego konkursu zebrano: ponad 745 ton odzyskanych surowców,
ok. 70 ton karmy, 665 szt. budek lęgowych, 8 szt. paśników, 54 szt. karmników, 50 szt. budek
dla nietoperzy, 3 szt. budy dla psów.
W 2015 roku Komisja konkursowa przyznała 5 tytułów ekolidera i 4 wyróżnienia.
Tytuł EKOLIDERA został przyznany dla:
- Przedszkole nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie i Przedszkole nr. 1 „Chatka Puchatka”
w Trzemesznie;
- ponownie Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Fiedlera;
- Gimnazjum Trzemeszno;
- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.
WYRÓŻNIENIE:
- Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie;
- Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada” w Gnieźnie;
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Niechanowo;
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego w Trzemesznie.
Konkurs dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w ramach przedsięwzięcia pn.
„Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i
inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowany ze środków
WFOSIGW w Poznaniu.
Kapituła Konkursu wyróżniła ponadto tytułem Mecenas Przyrody Polski Klub Ekologiczny
Koło w Gnieźnie

i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu za duże

zaangażowanie w działania na rzecz środowiska naturalnego, za dobrą i życzliwą współpracę
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z placówkami szkolnymi, z

instytucjami i organizacjami działającymi w ochronie

środowiska. Ponadto po raz pierwszy przyznano tytuł Super Mecenas Przyrody dla Marka
Burzyńskiego za wieloletnie działania ekologiczne i edukacyjne.
Sponsorami byli Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Nadleśnictwo
Gniezno, Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Polski Związek Łowiecki, spółki
miejskie: Urbis, PEC i osoby indywidualne popierające ten rodzaj nauki młodego pokolenia
o odpowiedzialności za najbliższe środowisko naturalne. Zwycięzcom złożono gratulacje
i zaproszono wszystkich do udziału w konkursie za rok.

4. Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne
Ta cykliczna impreza, organizowana od 16 lat przez Gnieźnieńskie Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego poświęcona jest popularyzacji ważnych zagadnień

z zakresu ochrony

środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych. Tegoroczne Forum odbyło się pod
hasłem „ Ekofilozofia czyli jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym”.
Wykłady i prezentacje były ukierunkowane na rozwijanie świadomości ekologicznej
młodzieży, zwracanie uwagi na nowe technologie i rozwój wiedzy na tematy związane
z zanieczyszczeniami i degradacją środowiska.
-

„Co to jest Probiotechnologia? Pożyteczne mikroorganizmy dla człowieka

i środowiska” przedstawił Sławomir Gacka - Prezes Probiotics Polska sp. z o.o.
- „ Regionalne osobliwości świata roślin – przykłady, zagrożenia ochrona” omówił
Maciej Jędrzejczak Prezes Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska
W Forum wzięło udział około 120 osób: młodzieży wraz z nauczycielami oraz zaproszeni
goście: Starosta Powiatu, Dyrektorzy Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Gniezna
i Powiatu, Radni, Nadleśnictwo, Wielkopolska Izba Budownictwa oraz członkowie PKE
i gnieźnieńskie media. Przedstawione informacje wzbudziły duże zainteresowanie
i zapoznano się z wystawą produktów probiotycznych. Była również możliwość zakupu lub
zamówienia tych preparatów.
Aby umożliwić wypowiedź na temat własnego pojmowania spraw ochrony środowiska
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zwiększyć jej aktywność
ogłoszono Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „ Zmień swoje życie na
bardziej eko – 10 zasad ekologicznego stylu życia””. Udział wzięły 4 gimnazja, które
dostarczyły 15 prezentacji oraz 4 szkoły średnie, które złożyły 16 prezentacji. W jednej
placówce odbył się etap szkolny i oceniano 22 prace, spośród których wyłoniono 5 prac do
konkursu. Ogółem wśród 31 prac nagrodzono 7 prezentacji, a najlepsze prace zostały
przedstawione w trakcie trwania Forum.
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Relacje z imprezy przedstawione były w Radio Gniezno, Telewizji Gniezno, tygodniku
Przemiany na Szlaku Piastowskim oraz portalu internetowym www.informacjelokalne.pl.
oraz www.gniezno24.com

5. Dąb Wolności
Dnia 29 września 2015 r. na Placu Pielgrzyma przy Katedrze Gnieźnieńskiej odbyło się
spotkanie w miejscu gdzie został posadzony Dąbu Wolności. Posadzono go rok wcześniej w
odpowiedzi na apel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w celu uczczenia 25
rocznicy odzyskania wolności, a nastąpiło z inicjatywy Lasów Państwowych obchodzących
Jubileusz 90–lecia powstania. W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu,
przedstawiciele służb mundurowych,

Polskiego Klubu Ekologicznego, radni miejscy

i powiatowi oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5, którzy zapewnili uroczystą
i wzruszającą oprawę słowno-muzyczną. Drzewo symbolizuje odrodzoną Polskę po
przemianach ustrojowych.
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie w związku z posadzeniem drzewa nazwanego Dąb
Wolności

powołał honorową funkcję Strażnika, który przez rok otacza go stałą opieką

i nadzorem. Tytuł ten przypadł kolejny raz w udziale Szkole Podstawowej Nr 5 w Gnieźnie,
która w roku 2014 i 2015 zdobyła tytuł Ekolidera. Szkoła prowadzi kronikę wydarzeń, której
dąb jest świadkiem.
6. Ekowalentynki
Ponad 100 miejscowości w Polsce zgłosiło udział w imprezie edukacyjnej nazwanej
EkoWalentynki. W Dzień Zakochanych - 14 lutego rozdawano lizaki w kształcie serca za
przynoszone zużyte baterie. Pomysłodawcą akcji w skali kraju jest ekolog Dominik
Dobrowolski. Jej partnerami są Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma
Recyklingu.
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz ze

Stowarzyszeniem „Siedlisko”

w Lubochni zgłosił również chęć udziału w akcji. Baterie były zbierane w kilku miejscach:
14.02.2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 11
w godzinach

10,00 – 12,00

oraz 13.02.2015 w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym

w Szczytnikach Duchownych w godz. 10,00-11,30 i w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym w
godz. 11,30-13,00 ( ustalono, że 1 lizak za 5 baterii).
Projekt uznano za ważny biorąc pod uwagę, że w 2014 roku w Polsce wprowadzono na
rynek ok. 400 mln sztuk baterii - czyli ok. 11 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład
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chemiczny,

m.in.

zawartość

metali

ciężkich

(ołów ,

rtęć)

mogą

być

odpadami

niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane
w specjalnych instalacjach. Każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego pojemnika na
baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady!
W projekcie Ekowalentynki zrealizowano:
- wykonano ulotki informacyjne ok. 250 szt.
- rozprowadzono je do placówek oświatowo- wychowawczych w Urzędzie Miejskim
i Starostwa Powiatowego ( przegródki)
- umieszczono informacje na stronie internetowej Polskiego Klubu Ekologicznego
- wystosowano pismo do Miejskiego Ośrodka Kultury z prośbą o udostępnienie pomieszczeń
oraz pozostawiono ulotki
- ulotki przekazano również do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
- w godz. 10 00 – 12 00 członkowie Klubu ( 5 osób) pełnili dyżur, przyjmując baterie od
mieszkańców i wręczając lizaki i balony w kształcie serca ( za 5 baterii 1 lizak)
- salę i wejście udekorowano wykorzystując 20 balonów w kształcie serca
- zakupiono w celu poczęstunku jabłka z sadu ekologicznego ( 10 kg) i częstowano
przychodzących
- przyjmując baterie uczniom szkół wydawano zaświadczenia o ilości – celem odnotowania
w dokumentacji szkoły. Zebrano ogółem ok. 240 kg baterii.
7. Audycje radiowe
W ciągu roku szkolnego, w każdą sobotę około godz. 11 emitowano w Radio Gniezno
audycje poruszające aktualne sprawy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju.
Po każdej audycji, w następnym tygodniu na antenie Radia Gniezno odbywał się konkurs
z nagrodami dla słuchaczy poświęcony omawianym wcześniej zagadnieniom.
W audycjach nadawano również EKO-SERWIS czyli wiadomości i ciekawostki ekologiczne
z naszego regionu, z kraju i ze świata oraz kalendarz ekologiczny. Wszystkie konkursy i
serwisy ekologiczne przygotowywali i prowadzili uczniowie III LO w Gnieźnie z klas
medioznawczych.
Ogromny wkład w jakość audycji, ciekawe aktualne tematy, rozmowy z gośćmi ekspertami
oraz wdrożenie w trud organizacyjny młodzieży szkolnej z klasy medialnej III Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie włożyły nasze koleżanki klubowe, odpowiedzialne za
działalność medialną Małgosia Jóskowiak-Reszko i Ala Czarniak. Bardzo życzliwą atmosferę
zapewnili redaktorzy Radia Gniezno.
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8. Konkursy, wystawy, publikacje
Celem zwiększenia aktywności dzieci i młodzieży organizowane są konkursy ekologiczne,
które maja za zadanie:
- uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważna jest ochrona środowiska i dbałość
o czystość najbliższego otoczenia
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania proekologiczne
- popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i konieczności udziału
w tym obszarze każdego człowieka
- rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności dzieci do propagowania
zasad zrównoważonego rozwoju.
Wszystkie konkursy i wystawy odbywały się w ramach projektów lub imprez: Gnieźnieńskich
Prezentacji Ekologicznych, Ekolidera, Młodzieżowego Forum Ekologicznego i opisano je
wyżej.

9. Pro środowiskowa edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej
W ramach szerokiej edukacji ekologicznej mającej na celu kształtowanie w społeczeństwie
świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi
i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji organizowano
spotkanie z osobami zajmującymi się przyrodą.
- Na zebranie Kola zaproszono sokolnika, który przybył z żywym sokołem i omówił zasady
utrzymania sokołów ich zwyczaje oraz ciekawostki z ich życia w tym znaczenie
w gospodarce człowieka.
- Gościem Koła na innym zebraniu była pisarka Anna Zgieruń - Łacina, mieszkanka Gniezna,
która wydała kilka ciekawych publikacji, w tym dla dzieci o tematyce biologicznej.
- jedno z zebrań zostało zorganizowane w Oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, w której
zakończono modernizację z udziałem środków unijnych. Po zwiedzeniu obiektu wysłuchano
informacji o wykonanej inwestycji i obejrzano film z realizacji modernizacji obiektu.
- członek zarządu pracownik PWiK w Gnieźnie prowadzi pogadanki i spotkania informacyjne
dla grup dzieci i młodzieży. W Przedszkolu nr 17 „ Mamo, tato – wolę wodę” ( 25 osób) ,
w Gimnazjum w Witkowie „ Woda źródłem życia na ziemi” ( 60 os), Przedszkole Ochronka
w Witkowie „ Woda z kranu – zdrowa i smaczna” (25 os ), ZS Ponadgimnazjalnych nr 3
„Instalacje wod – kan na oczyszczalni ścieków w Gnieźnie” ( 12 os), Gimnazjum Jankowo
Dolne „Badania wody i ścieków w Laboratorium ”prezentacja na miejscu ( 14 os).
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- Na zaproszenie PTTK współpracowano przy organizacji Rajdu na powitanie wiosny
21.03.2015 roku. Zbiórka uczestników była o godz. 9:00 na os. Grunwaldzkim.
Wszyscy z okazjonalnymi plakietkami, w dobrych humorach, z przewodnikami PTTK
i opiekunami wyruszyli na pieszy rajd. Szlak wędrówki przebiegał przez os. Grunwaldzkie
następnie Las Jelonek, Las Miejski aż do Żydowa (ok. 10 km). Po drodze należało szukać
oznak wiosny, chociażby w postaci rozkwitających liści. Część uczestników miała ze sobą
„ Marzannę”, zrobioną na warsztatach dzień wcześniej.
Podczas wędrówki dzieci śpiewały, bawiły się, bo to przecież wiosna, a pogoda piękna
i słoneczna dopisywała. Po dotarciu na metę, do szkoły w Żydowie, czekały na uczestników
Rajdu niespodzianki w postaci ciepłego posiłku, zabaw i

drobnych upominków.

Przeprowadzone też zostały konkursy m. in. jeden zorganizowany przez Polski Klub
Ekologiczny Koło w Gnieźnie - konkurs wiedzowy nt. ekologii. Zgłosiło się około 20
chętnych z wszystkich szkół uczestniczących w rajdzie. Pytania okazały się na tyle łatwe, że
musieliśmy zrobić dogrywkę, po której wyłoniliśmy zwycięzców, którzy otrzymali nagrody
i dyplomy. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia i powrót autokarem do domu.
Rajd zorganizowany przez PTTK przy udziale Polskiego Klubu Ekologicznego Koło
w Gnieźnie na pewno upowszechnił wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych turystykę pieszą,
pozwolił na obserwację wiosennej przyrody, przybliżył tradycje ludowe oraz jak zwykle
zintegrował wszystkich uczestników.
- W dniu 6 grudnia zorganizowano wraz ze Szkołą Jogi w Gnieźnie imprezę plenerową
w lesie miejskim. Dla wszystkich chętnych ( 24 osoby) odbył się marsz z kijkami po
wyznaczonej w lesie trasie, na której czekały niespodzianki i hasło do odgadnięcia.
W Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Gniezno „ Gajówka” zapewniono ciepłą herbatę
i poczęstunek. W miłym przedświątecznym nastroju i

uroczym otoczeniu

planowano

imprezy i spotkania w następnym roku. Wśród uczestników Mikołajkowego Marszu
rozlosowano drobne nagrody niespodzianki. Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru
spotkania wstępem na imprezę było przyniesienie słodyczy dla dzieci z Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ul. Powstańców Wlp. w Gnieźnie. W tej imprezie podziwiano
środowisko leśne i obserwowano odpoczywającą zimowo przyrodę.

10. Inne zadania realizowane przez Koło w Gnieźnie
- Spotkanie w ramach współpracy organizacji pozarządowych. Wielkopolska Rada
koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz ze Starostwem Powiatowym
zorganizowała spotkanie dotyczące sieciowania oraz wzmacniania lokalnych organizacji
społecznych 3 marca 2015 w Centrum Kultury w Gnieźnie. Udział wzięło 2 członków
naszego Koła.
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- Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gniezna Prezes Klubu wziął udział w 2 posiedzeniach
Komisji Konkursowej, której zadaniem było zaopiniowanie ofert na realizację zadania
publicznego: „Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych dla dzieci
i młodzieży” oraz „ Programy profilaktyczne, korekcyjne i edukacyjne”.

- Jedna osoba wzięła udział w Podsumowaniu X edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „ Bycie eko czyni nas lepszym” zorganizowanym przez SOSW nr 1 we
współpracy ze Starostwem Powiatowym.

- Na zaproszenie Przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” w Gnieźnie uczestniczono w
podsumowaniu Konkursu Ekologicznego, którego celem było propagowanie wśród dzieci
dbałości o środowisko naturalne i segregacja odpadów, a także upcykling czyli wykorzystanie
odpadów do tworzenia rzeczy użytecznych. Dzieci tworzyły z odpadów kukiełki, które
oceniano, a także wykazywały się wiedzą na temat zasad postępowania z odpadami, aby
chronić świat przed zaśmieceniem. Nauka w formie zabawy była ciekawą formą edukacji i
spowodowała dużą aktywność dzieci.

- Objęto honorowym patronatem i uczestniczono w obradach komisji oceniającej
Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Gniezno kolebką państwa polskiego z Białym
Orłem w tle”. Konkurs ogłosiło Przedszkole nr.8 „ Mali Polanie” w Gnieźnie.
Rozstrzygnięcie nastąpiło 30 kwietnia 2015 r. Przedmiotem konkursu było wykonanie
sylwetki orła białego. Konkurs miał na celu zapoznanie dzieci z wyglądem i zwyczajami orła,
a także zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego. Udział w tym przedsięwzięciu
przyczynił się do poznania legendy „ O Lechu, Czechu i Rusie” i poszerzeniu wiedzy
z zakresu patriotyzmu. Prace dostarczono z różnych miast Polski, a jury wyłoniło trzech
zwycięzców i przyznało 2 wyróżnienia.

- Uczestniczono (2 osoby) w spotkaniu na zaproszenie Dyrektora Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie. Miało ono na celu poszerzenie współpracy Muzeum
z organizacjami pozarządowymi oraz podjęcie wspólnych działań dla mieszkańców regionu.
- Uczestniczono na spotkaniu z wizytatorami ds. ewaluacji w Przedszkolu nr. 17 „Piastowska
Gromada” w Gnieźnie. Zaproszenie było związane z wieloletnią współpracą tej placówki
wychowawczej

z

Kołem

w

Gnieźnie

i

czynnym

udziale

w

wielu

projektach

i konkursach ogłaszanych i realizowanych przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie.
Przedstawiono pozytywną ocenę pracy i aktywności przedszkola w zakresie edukacji
środowiskowej.
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Do PKE Koło w Gnieźnie wpłynęły 3 sprawy wymagające zajęcia stanowiska :
- pismo Nadleśnictwa Gniezno w sprawie użytkowania drogi leśnej na przejazd samochodów
do 40 ton w ilości 50 szt. dziennie z ładunkiem i tyle samo bez ładunku. Wyrażono pisemnie
stanowisko negatywne.
- telefonicznie sygnalizowano zasypanie małego zbiornika wodnego w okolicach ul. Żuławy;
Zarząd zwrócił się z pisemnym zapytaniem do Wydziału Ochrony Środowiska UM
w Gnieźnie i uzyskano odpowiedź.
- pismo Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami skierowane do Prezydenta Miasta, a do
wiadomości naszego Koła wnosiło o ochronę dzikich gołębi w mieście.

Nie wydano

pisemnego stanowiska w tej sprawie.
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